
WYKAZ UCHWAŁ PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WAŁBRZYCHU
VII Kadencja na lata 2015-2020

NR UCHWAŁY DATA POSIEDZENIA TYTUŁ UCHWAŁY 

Rok 2017

Nr 1/P/VII/2017 31.01.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursach 
specjalistycznych.

Nr 2/P/VII/2017 31.01.2017 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację kosztów
kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.

Nr 3/P/VII/2017 31.01.2017 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą.

Nr 4/P/VII/2017 31.01.2017
w sprawie wyrażenia zgody na zakup długopisów i ołówków automatycznych dla Delegatów XXXIII 
OZPiP 
w Wałbrzychu.

Nr 5/P/VII/2017 31.01.2017 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów przeróbek uroczystych strojów dla pocztu 
sztandarowego.

Nr 6/P/VII/2017 31.01.2017 w sprawie kompensacji wynagrodzenia na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem 
organu izby lub wykonującego czynności na rzecz izby. 

Nr 7/P/VII/2017 31.01.2017 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w XXIII Konferencji 
Szkoleniowej Sekcja Elektrokardiografii  Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK.



Nr 8/P/VII/2017 31.01.2017 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w XI Ogólnopolskim 
Zjeździe Położniczo-Neonatologiczno-Pediatrycznym.

Nr 9/P/VII/2017 31.01.2017 w sprawie  odmowy wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w XI 
Ogólnopolskim Zjeździe Położniczo-Neonatologiczno-Pediatrycznym.

Nr 10/P/VII/2017 31.01.2017 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w XI 
Ogólnopolskim Zjeździe Położniczo-Neonatologiczno-Pediatrycznym.

Nr 11/P/VII/2017 31.01.2017 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w XI 
Ogólnopolskim Zjeździe Położniczo-Neonatologiczno-Pediatrycznym.

Nr 12/P/VII/2017 31.01.2017 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w XI 
Ogólnopolskim Zjeździe Położniczo-Neonatologiczno-Pediatrycznym.

Nr 13/P/VII/2017 16.02.2017 w sprawie stwierdzenia PWZ  pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
w Wałbrzychu

Nr 14/P/VII/2017 16.02.2017 w sprawie wykreślenia z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z powodu 
przeniesienia się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Anglia

Nr 15/P/VII/2017 16.02.2017 w sprawie wykreślenia z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w  Wałbrzychu z powodu 
przeniesienia na teren działania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Nr 16/P/VII/2017 16.02.2017 w sprawie wykreślenia z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z powodu 
przeniesienia się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Anglia

Nr 17/P/VII/2017 16.02.2017

w sprawie zatwierdzenia Protokołu Egzaminacyjnego Zespołu ds. Przeszkoleń po odbytej rozmowie 
oceniającej wiedzę pielęgniarki w związku z odbytym przeszkoleniem po przerwie w wykonywaniu 
zawodu dłuższym niż 
5 lat w okresie ostatnich  6 lat



Nr 18/P/VII/2017 16.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału i zakwaterowania w XX Zjeździe Pielęgnia-
rek Epidemiologicznych. 

Nr 19/P/VII/2017 16.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału i zakwaterowania w XX Zjeździe 
Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Nr 20/P/VII/2017 16.02.2017 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału i zakwaterowania w XX Zjeździe 
Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Nr 21/P/VII/2017 28.02.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru OIPiP w Wałbrzychu

Nr 22/P/VII/2017 28.02.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru OIPiP w Wałbrzychu

Nr 23/P/VII/2017 28.02.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru ORPiP w Wałbrzychu pielęgniarki z powodu przeniesienia na teren 
działania ORPiP we Wrocławiu.

Nr 24/P/VII/2017 28.02.2017 w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej z rejestru podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą.

Nr 25/P/VII/2017 28.02.2017 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony

Nr 26/P/VII/2017 28.02.2017
w sprawie Zatwierdzenie Zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP z dnia 28.02.2017r. na refundację 
kosztów kształcenia poniesionych tytułem uczestnictwa w różnych formach kształcenia i 
doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych

Nr 27/P/VII/2017 28.02.2017 w sprawie przyznania zapomogi finansowej

Nr 28/P/VII/2017 28.02.2017 w sprawie przyznania zapomogi finansowej



Nr 29/P/VII/2017 28.02.2017
w sprawie wyrażenia zgody na zakup breloków i teczek -kopertówek zatrzaskowych dla Delegatów 
XXXIII OZPiP w Wałbrzychu

Nr 30/P/VII/2017 28.02.2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej 

Nr 31/P/VII/2017 28.02.2017 w sprawie pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania w X Jubileuszowym Zjeździe CNOL pt. 
karmienie piersią to nie tylko żywienie”

Nr 32/P/VII/2017 28.02.2017 w sprawie odmowy pokrycie kosztów udziału i zakwaterowania w Międzynarodowych Warsztatach 
Szkoleniowo- Naukowych

Nr 33/P/VII/2017 28.02.2017 w sprawie odmowy pokrycie kosztów udziału i zakwaterowania w Międzynarodowych Warsztatach 
Szkoleniowo- Naukowych

Nr 34/P/VII/2017 28.02.2017 w sprawie pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania w II Ogólnopolskiej Konferencji współczesne 
wyzwania w ochronie zdrowia pracujących

Nr 35/P/VII/2017 28.02.2017 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela ORPiP w Wałbrzychu do komisji konkursowej.

Nr 36/P/VII/2017 28.02.2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych 

Nr 37/P/VII/2017 28.02.2017
w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek
i położnych

Nr 38/P/VII/2017 28.02.2017
w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek 
i położnych

Nr 39/P/VII/2017 28.02.2017
w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek 
i położnych



Nr 40/P/VII/2017 28.02.2017
w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek 
i położnych

Nr 41/P/VII/2017 14.03.2017
w sprawie stwierdzenia PWZ  pielęgniarki i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych 
w Wałbrzychu

Nr 42/P/VII/2017 14.03.2017 w sprawie wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu 

Nr 43/P/VII/2017 14.03.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu z powodu 
przeniesienia na teren działania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Nr 44/P/VII/2017 14.03.2017

w sprawie zatwierdzenia Protokołu Egzaminacyjnego Zespołu ds. Przeszkoleń po odbytej rozmowie 
oceniającej wiedzę pielęgniarki w związku z odbytym przeszkoleniem po przerwie w wykonywaniu 
zawodu dłuższym niż 
5 lat w ostatnich  6 latach.

Nr 45/P/VII/2017 14.03.2017 w sprawie pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania w X Międzynarodowym Zjeździe Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Nr 46/P/VII/2017 14.03.2017 w sprawie pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania na XI Dolnośląskiej Konferencji Szkoleniowo- 
Naukowej Pielęgniarek i Położnych Onkologicznych " Dokąd zmierza pielęgniarstwo onkologiczne".

Nr 47/P/VII/2017 14.03.2017
w sprawie pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania na XXI ogólnopolska Konferencja PSPO 
nowości
i trendy w pielęgniarstwie onkologicznym

Nr 48/P/VII/2017 14.03.2017
w sprawie pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania w Konferencji Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarek
i Położnych Neonatologicznych.

Nr 49/P/VII/2017 14.03.2017 w sprawie odmowy pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania w I Międzynarodowym Kongresie 
Medycyny Ratunkowej i katastrof.



Nr 50/P/VII/2017 14.03.2017 w sprawie odmowy pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania w XII Konferencji Naukowo- 
Szkoleniowej Alergia Astma POCHP

Nr 51/P/VII/2017 14.03.2017 w sprawie odmowy pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania w XII Konferencji Naukowo- 
Szkoleniowej Alergia Astma POCHP

Nr 52/P/VII/2017 14.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na udział w zastępstwie Przewodniczącej ORPiP w Zjeździe 
Sprawozdawczo – Wyborczym delegatów Regionu Dolny Śląsk.

Nr 53/P/VII/2017 14.03.2017 w sprawie skierowania na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat.

 Nr 54/P/VII/2017 14.03.2017 w sprawie przyznania zapomogi finansowej

Nr 55/P/VII/2017 14.03.2017 w sprawie przyznania zapomogi finansowej

Nr 56/P/VII/2017 14.03.2017 w sprawie przyznania zapomogi finansowej

Nr 57/P/VII/2017 14.03.2017 w sprawie przyznania zapomogi finansowej

Nr 58/P/VII/2017 14.03.2017 w sprawie przyznania zapomogi finansowej

Nr 59/P/VII/2017 14.03.2017 w sprawie zakupu kompletu kart pocztowych świątecznych na rzecz AMUN  Wydawnictwa Artystów 
Malujących Ustami i Nogami

Nr 60/P/VII/2017 14.03.2017 w sprawie zatwierdzenie Zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP z dnia 14.03.2017r.w Wałbrzychu na 
refundację kosztów kształcenia na poszczególne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego 
pielęgniarek 



i położnych.

Nr 61/P/VII/2017 29.03.2017 w sprawie wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Nr 62/P/VII/2017 29.03.2017 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w PWZ pielęgniarki.

Nr 63/P/VII/2017 29.03.2017
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP z dnia 29.03.2017r w Wałbrzychu na 
refundację kosztów kształcenia na poszczególne formy kształcenia i doskonalenia pielęgniarek i 
położnych. 

Nr 64/P/VII/2017 29.03.2017 w sprawie  wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w V Gdańskiej 
Konferencji Pielęgniarek Nefrologicznych.

Nr 65/P/VII/2017 29.03.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup  kartek świątecznych  z logo OIPiP  w Wałbrzychu.

Nr 66/P/VII/2017 25.04.2017 w sprawie stwierdzenia PWZ  pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położonych
prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 67/P/VII/2017 25.04.2017 w sprawie stwierdzenia PWZ  pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położonych
prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 68/P/VII/2017 25.04.2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 69/P/VII/2017 25.04.2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 70/P/VII/2017 25.04.2017 w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.



Nr 71/P/VII/2017 25.04.2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 72/P/VII/2017 25.04.2017 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Nr Rejestru w PWZ położnej.

Nr 73/P/VII/2017 25.04.2017
w sprawie zakupu książek „ Różnorodność kulturowa w opiece pielęgniarskiej”  dla studentów 
Wydziału Pielęgniarstwa w związku z uroczystością czepkowania.

Nr 74/P/VII/2017 25.04.2017 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony.

Nr 75/P/VII/2017 25.04.2017 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na  refundację 
kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.

Nr 76/P/VII/2017 25.04.2017
w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu 
specjalizacyjnym.

Nr 77/P/VII/2017 25.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów organizacji Konferencji z okazji Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

Nr 78/P/VII/2017 25.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w VI 
Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

Nr 79/P/VII/2017 25.04.2017 w sprawie odmowy pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania związanych  z uczestnictwem w XXI 
Ogólnopolskiej Konferencji PSPO „Nowości i trendy  w pielęgniarstwie onkologicznym”.

Nr 80/P/VII/2017 25.04.2017
w sprawie  wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych dot. specjalizacji „Pielęgniarstwo ginekologiczno -położnicze” dla położnych.

Nr 81/P/VII/2017 25.04.2017
w sprawie  zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek 
i położnych dot. kursu specjalistycznego „ Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG”.



Nr 82/P/VII/2017 25.04.2017 w sprawie przyznania zapomogi finansowej.

Nr 83/P/VII/2017 25.04.2017
w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie kosztów przejazdu samochodem dla pracowników OIPiP – 
udział 
w szkoleniu nt. „Monitorowanie Systemu Kształcenia” – Wrocław.

Nr 84/P/VII/2017 25.04.2017
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów przejazdu dla położnych na konferencję „Nowe 
perspektywy sprawowania opieki przez położną nad kobietą w ciąży i nowo narodzonym dzieckiem 
w kontekście świadczeń finansowanych przez NFZ”.

Nr 85/P/VII/2017 25.04.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatu fotograficznego z dodatkowym wyposażeniem w 
lampę fotograficzną do OIPiP w Wałbrzychu.

Nr 86/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie stwierdzenia PWZ  pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położonych
prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 87/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie stwierdzenia PWZ  pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położonych
prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 88/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie stwierdzenia PWZ  pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położonych
prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 89/P/VII/2017 30.05.2017
w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia położnej  po przerwie w wykonywaniu zawodu 
dłuższej niż 
5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Nr 90/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie wymiany PWZ z powodu braku miejsca na dokonanie dalszych zmian danych. 

Nr 91/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Nr 92/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu



Nr 93/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Nr 94/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Nr 95/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

Nr 96/P/VII/2017 30.05.2017 w  sprawie wykreślenia praktyki zawodowej pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących             
działalność leczniczą.

Nr 97/P/VII/2017 30.05.2017 w  sprawie wykreślenia praktyki zawodowej pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących             
działalność leczniczą.

Nr 98/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowiska 
pielęgniarek oddziałowych.

Nr 99/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w XII Ogólnopolskiej 
Konferencji Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych.

Nr 100/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w VII Krajowej 
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

Nr 101/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie kosztów przejazdu prywatnym samochodem do 
Wrocławia dla pracownika OIPiP w Wałbrzychu.

Nr 102/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu z dnia 30.05.17 na  
refundację kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.

Nr 103/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe     
pielęgniarek i położnych.



Nr 104/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe     
pielęgniarek i położnych.

Nr 105/P/VII/2017 30.05.2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych.

Nr 106/P/VII/2017 19.06.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa” dla pielęgniarek. 

Nr 107/P/VII/2017 19.06.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa” dla pielęgniarek.

Nr 108/P/VII/2017 19.06.2017 w sprawie przyznania zapomogi finansowej

Nr 109/P/VII/2017 19.06.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa” dla pielęgniarek.

Nr 110/P/VII/2017 19.06.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa” dla pielęgniarek.

Nr 111/P/VII/2017 19.06.2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych dla organizatora.

Nr 112/P/VII/2017 19.06.2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych dla organizatora.

Nr 113/P/VII/2017 19.06.2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych dla organizatora.

Nr 114/P/VII/2017 19.06.2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych dla organizatora. 



Nr 115/P/VII/2017 19.06.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki

Nr 116/P/VII/2017 19.06.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki

Nr 117/P/VII/2017 19.06.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki

Nr 118/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 119/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 120/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 121/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 122/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 123/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 124/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 125/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.



Nr 126/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 127/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 128/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położonych prowadzonego przez ORPiP
w Wałbrzychu

Nr 129/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Wałbrzychu pielęgniarki z powodu przeniesienia poza 
terytorium RP. 

Nr 130/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Wałbrzychu pielęgniarki z powodu przeniesienia na teren 
innej Izby 

Nr 131/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Wałbrzychu pielęgniarki z powodu przeniesienia na teren 
innej Izby

Nr 132/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Wałbrzychu pielęgniarki z powodu przeniesienia na teren 
innej Izby

Nr 133/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie zaprzestania z dniem 25.07.2017r. wykonywania zawodu pielęgniarki.

Nr 134/P/VII/2017 25.07.2017

w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Wniosku Prezydium z dnia  25.07.2017r. na refundację kosztów 
kształcenia poniesionych tytułem uczestnictwa w różnych formach kształcenia i doskonalenia 
zawodowego pielęgniarek 
i położnych

Nr 135/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej



Nr 136/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Nr 137/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania związanych z uczestnictwem w XVII 
Ogólnopolskim Zjeździe Szkół Rodzenia.

Nr 138/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania związanych z uczestnictwem w Konferencji 
naukowo – Szkoleniowej z cyklu Forum Leczenia Ran.

Nr 139/P/VII/2017 25.07.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
kwalifikacyjnym.

Nr 140/P/VII/2017 29.08.2017
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek
i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 141/P/VII/2017 29.08.2017
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek
i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 142/P/VII/2017 29.08.2017
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek
i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 143/P/VII/2017 29.08.2017
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek
i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 144/P/VII/2017 29.08.2017
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek
i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 145/P/VII/2017 29.08.2017
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek
i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 146/P/VII/2017 29.08.2017
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek
i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.



Nr 147/P/VII/2017 29.08.2017
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek
i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 148/P/VII/2017 29.08.2017
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek
i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 149/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 150/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 151/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 152/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 153/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wpisu pielęgniarza do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 154/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 155/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 156/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Wałbrzychu pielęgniarki z powodu przeniesienia na teren 
innej Izby

Nr 157/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Wałbrzychu pielęgniarki z powodu przeniesienia na teren 
innej Izby



Nr 158/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Wałbrzychu pielęgniarki z powodu przeniesienia na teren 
innej Izby

Nr 159/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wymiany PWZ z powodu braku miejsca na dokonanie dalszych zmian danych w 
dokumencie.

Nr 160/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Wałbrzychu pielęgniarki z powodu przeniesienia na teren 
innej Izby

Nr 161/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Wałbrzychu pielęgniarki z powodu przeniesienia poza 
teren RP.

Nr 162/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Wałbrzychu pielęgniarki z powodu przeniesienia na teren 
innej Izby

Nr 163/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wydania nowego druku Zaświadczenia PWZ w związku z zagubieniem.

Nr 164/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wykreślenia praktyki zawodowej pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących              
działalność leczniczą.

Nr 165/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wykreślenia praktyki zawodowej pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących              
działalność leczniczą.

Nr 166/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wykreślenia praktyki zawodowej pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących              
działalność leczniczą.

Nr 167/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wykreślenia praktyki zawodowej pielęgniarki z rejestru podmiotów prowadzących              
działalność leczniczą.

Nr 168/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych.



Nr 169/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wpisu zmiany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych.

Nr 170/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych.

Nr 171/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych.

Nr 172/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację 
kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.

Nr 173/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie w 
wykonywaniu zawodu pielęgniarki dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Nr 174/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wytypowania przedstawicieli ORPiP do prac w komisji konkursowej na stanowiska 
pielęgniarki przełożonej.

Nr 175/P/VII/2017 29.08.2017
w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru 
pielęgniarek 
i położnych.

Nr 176/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym

Nr 177/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zakup i montaż 2 szaf aktowych w biurze OIPiP.

Nr 178/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 179/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w XX Międzynarodowej
Konferencji Opieki Długoterminowej.



Nr 180/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w Konferencji 
Stowarzyszenia Menadżerów Pielęgniarstwa pt„ Od teorii do praktyki”.

Nr 181/P/VII/2017 29.08.2017 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału, zakwaterowania w Międzynarodowej 
Konferencji  Naukowej „ Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe”.

Nr 182/P/VII/2017 22.09.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Nr 183/P/VII/2017 22.09.2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację 
kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.

Nr 184/P/VII/2017 24.10.2017
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek
i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 185/P/VII/2017 24.10.2017
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru 
Pielęgniarek
i Położonych prowadzonego przez ORPiP w Wałbrzychu.

Nr 186/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 187/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 188/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie stwierdzenia  powrotu do wykonywania zawodu pielęgniarki po zaprzestaniu 
wykonywania zawodu pielęgniarki.

Nr 189/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Wałbrzychu pielęgniarki z powodu przeniesienia na teren 
innej Izby

Nr 190/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Wałbrzychu pielęgniarki z powodu przeniesienia poza 
teren RP.



Nr 191/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Wałbrzychu pielęgniarki z powodu przeniesienia na teren 
innej Izby

Nr 192/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie wykreślenia z rejestru OIPiP w Wałbrzychu pielęgniarki z powodu przeniesienia na teren 
innej Izby

Nr 193/P/VII/2017 24.10.2017
w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru 
pielęgniarek 
i położnych z powodu śmierci.

Nr 194/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej PWZ i Nr rejestru pielęgniarki.

Nr 195/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie wydania duplikatu Zaświadczenia PWZ w związku z zagubieniem.

Nr 196/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu 
dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Nr 197/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu 
dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Nr 198/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu 
dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Nr 199/P/VII/2017 24.10.2017
w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym „ Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i 
położnych”.

Nr 200/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym „ Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”.

Nr 201/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym „ Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”.



Nr 202/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym „ Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”.

Nr 203/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym „ Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”.

Nr 204/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym „ Resuscytacja krążeniowo- oddechowa” dla pielęgniarek i położnych”. 

Nr 205/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów kształcenia za studia II stopnia – kierunek 
Pielęgniarstwo.

Nr 206/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w szkoleniu 
specjalizacyjnym w dziedzinie„ Pielęgniarstwo psychiatryczne”.

Nr 207/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów  udziału i zakwaterowania w III Śląskiej Konferencji  
Szkoleniowej „Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych”.

Nr 208/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie odmowy pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania w III Śląskiej Konferencji  
Szkoleniowej „Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych”.

Nr 209/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie odmowy pokrycia kosztów udziału i zakwaterowania w III Śląskiej Konferencji  
Szkoleniowej „Elektrokardiologia dla pielęgniarek i techników medycznych”.

Nr 210/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na refundację kosztów udziału i zakwaterowania w V Małopolskiej 
Konferencji dla położnych.

Nr 211/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 212/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej.



Nr 213/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 214/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów spotkania wigilijnego w dniu 19 grudnia 2017r .

Nr 215/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie zakupu kompletu kart pocztowych świątecznych na rzecz Fundacji POMÓŻ I TY.

Nr 216/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie zakupu kompletu kart pocztowych świątecznych na rzecz  AMUN  Wydawnictwa Artystów
Malujących Ustami i Nogami.

Nr 217/P/VII/2017 24.10.2017 w  sprawie wyrażenia zgody na zakup  kartek świątecznych z logo OIPiP  w Wałbrzychu.

Nr 218/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację 
kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.

Nr 219/P/VII/2017 24.10.2017 w  sprawie wykreślenia praktyki zawodowej pielęgniarza z rejestru podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą.

Nr 220/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dniem 30.10.17 z księgową w związku z przejściem na 
emeryturę.

Nr 221/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie zawarcie umowy o pracę z dniem 02.11.2017 r. na stanowisko księgowej.

Nr 222/P/VII/2017 24.10.2017 w sprawie wyznaczenia Przewodniczącej i członków ORPiP do prac w komisji konkursowej na 
stanowisko pielęgniarki oddziałowej.

Nr 223/P/VII/2017 03.11.2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych.



Nr 224/P/VII/2017 03.11.2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych.

Nr 225/P/VII/2017 03.11.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym „ Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”.

Nr 226/P/VII/2017 03.11.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym „ Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”.

 Nr 227/P/VII/2017 03.11.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym „ Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”.

Nr 228/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 229/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 230/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 231/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 232/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 233/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Nr 234/P/VII/2017 22.11.2017 w  sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony.



Nr 235/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki  po przerwie w wykonywaniu zawodu 
dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Nr 236/P/VII/2017 22.11.2017
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów poniesionych zgodnie z rachunkiem na wykonanie 
zdjęcia 
w związku z poprawą oczywistej omyłki pisarskiej w PWZ.

Nr 237/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie zatwierdzenia  Protokołu Egzaminacyjnego z rozmowy kwalifikacyjnej po przerwie w 
wykonywaniu zawodu pielęgniarki dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Nr 238/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie zakupu karty podarunkowej.

Nr 239/P/VII/2017 22.11.2017
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek 
i położnych na kurs specjalistyczny.

Nr 240/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie odmowy przyznania pomocy finansowej.

Nr 241/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Nr 242/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Nr 243/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Nr 244/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Nr 245/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie odmowy udzielenia pomocy finansowej.



Nr 246/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie odmowy udzielenia pomocy finansowej.

Nr 247/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym dla pielęgniarek i położnych.  

Nr 248/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym dla pielęgniarek i położnych.  

Nr 249/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację 
kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.

Nr 250/P/VII/2017 22.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie ze wspólnym wnioskiem o wydanie indywidualnej 
interpretacji podatkowej.

Nr 251/P/VII/2017 20.12.2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Wniosku Prezydium ORPiP w Wałbrzychu na refundację 
kosztów kształcenia na poszczególne formy doskonalenia pielęgniarek i położnych.

Nr 252/P/VII/2017 20.12.2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 253/P/VII/2017 20.12.2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 254/P/VII/2017 20.12.2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 255/P/VII/2017 20.12.2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Nr 256/P/VII/2017 20.12.2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej.



Nr 257/P/VII/2017 20.12.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym dla pielęgniarek.

Nr 258/P/VII/2017 20.12.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym dla pielęgniarek.

Nr 259/P/VII/2017 20.12.2017 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w kursie 
specjalistycznym dla pielęgniarek.
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